Velkommen til

Midtårsleir
Fredag 25. – søndag 27. januar 2019

Etter julen og rett over nyttår har vi i AFS Bergen gleden av å invitere deg som AFSer i Region 3
til midtårsleir! Leiren vil holdes fra 25. januar og her samles alle dere som var sammen på
Ankomstleir 2 endelig igjen. Vi har planlagt et fast program for å forberede deg på de neste
månedene av AFS året ditt. Det vil i tillegg til de obligatoriske aktivitetene bli tid til noe lek og moro
både ute og inne. Leiren er en obligatorisk del av AFS programmet og vi satser på å gjøre den
både minneverdig og innholdsrik. Når leiren finner sted har du opplevd norsk jul og nyttår og
dermed kanskje blitt enda mer kjent med den norske kulturen? Vi gleder oss til å høre om det du
har erfart, både bra og kanskje også det som ikke var fullt så positivt, siden vi sist så deg.

Leiren finner sted på Fjon Fjellkyrkje fredag 25. – søndag 27. januar 2019.
Vi møtes ved Vinmonopolet på Bergen Busstasjon klokken 14:00
Vær presis, da vi reiser videre til Fjon Fjellkyrkje i samlet tropp.

Ankomst Bergen Busstasjon:

For dere som kommer fra Stavanger/Haugesund
går det buss nordover:
Ta senest bussen som ankommer Bergen
busstasjon klokken 13:45. Dette i tilfelle det blir
forsinkelser.

Fra Voss går det tog, ta senest det som ankommer klokken 13:56.

Fra Førde
rutebilstasjon kan
man enten:
1: ta bussen som er
ved leirstedets
busstopp klokken
16:55.

2: Ta bussen til Bergen Busstasjon og
reise samlet med gjengen innover.

Reise til leirsted:
Vi reiser i samlet tropp fra Bergen Busstasjon til Nedre Storavatn, hvor det blir en gåtur på ca. 510 minutter inn til leirstedet.

Adressen til leirstedet: Indre Haugsdal 75, 5984 Matredal.

Dersom noen ønsker å møte direkte på Fjon Fjellkyrkje er det fint om man kan gi beskjed om
dette.
Returreise:
Det blir avreise fra leirstedet søndag 27. januar ca. klokken 13:30. Herfra blir det felles avreise
tilbake til Bergen Busstasjon.

-

Buss sørover mot Haugesund/Stavanger går klokken 16:00 fra Bergen busstasjon.
Tog til Voss går klokken 15:57 fra togstasjonen i Bergen.

Buss nordover kan tas
direkte fra avreisested for
kortere reisetid. Avreise
klokken 13:50.

AFS dekker reiseutgifter over kr. 50,- i forhold til billigste reisealternativ. Utgiftene blir refundert
ved innsendelse av elektronisk refusjonsskjema sammen med originale billetter/kvitteringer
senest 30 dager etter reisen har funnet sted. Det refunderes kun til norske bankkontoer.
Ved kjøp av togbilletter til utenfor din region samt alle flybilletter, blir kun 50% av prisen
refundert om reisen er bestilt mindre enn 30 dager før reisen finner sted.
Alle refusjonskrav må sendes inn via denne linken.
Dette må du pakke:
-

studentbevis
dynetrekk, laken og putevar. Dyner og puter til utlån finner man på leirstedet.
håndkle og toalettsaker
innesko
skrivesaker
gode og varme klær. Ull anbefales 😊
regntøy
godteri/snacks til kveldskos (valgfritt)
vannflaske og eventuelt termoskopp til te/kaffe

Mat:
Vi gjør innkjøp av mat på forhånd, og har du spesielle dietter må du gi beskjed om dette i god
tid. Er det noe spesielt du ønsker (f. eks frukt eller godterier/brus), så ta med deg dette selv.
Alle AFS arrangement er alkoholfrie. Vi ber deg respektere dette.

Svarfrist innen 16. desember 2018 (link til elektroniskskjema).
Dersom ikke linken fungerer, kopier og lim inn denne adressen i nettleseren:
https://goo.gl/forms/2uLHIFpHGvaCaNBn1

Vi ser fremt til å høre fra deg!
Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Fjon Fjellkyrkje eller selve leiren kan rettes til
Elisabeth Marie Hovden på e-post: elisamarh96@gmail.com eller tlf: 412 46 504

Med vennlig hilsen
AFS Bergen

